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المسماة ( قصب السكر )

للمام الصنعاني
بسم ا الرحمن الرحيم

إليه مرفلوعاا ب غميدر  عمدِحمداا ل ممند يلسندل كلل  حممدد  

م وضااعلمتصل  لميدس لهل انقطاعل  مما ف يده كمذااب  ومل

وآله و صمحمبمه أمهل الهلدمىثلما صلةل اللاه  تمغدشمى أحدممدما 

ملخدتصر  يما حمباذما م ن مخدتصمردوبمعدل فمالن خدبة في ع لدم الثرد 

وهو الشاهابل بدنل علِي بدنل حجردألفها الحاف ظل في حمال السافرد

فاشدتقتل أن ألود عمها ن ضمام يطالعمتلها يوما م ن الياام  

إ لى المسما ع ندد ولفودم النوم فتما من بكرة  ذاكل اليوم  

ا عملمى الاذ ي حمواهل  م س وماهملشدتم ل فمالدحممددل للراحدمن ل

تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد

م اندح صمار وكل  ما يلرومى م ن الخدبمار   إ ماا بحمصدر أمود ب ل

أو ب همما أود واحد  ف ي الدعميدن فمالولل الممرو ي بفوق  اثدنميدن  

 تمرمى ب ه ع لدمم الديمق ين  حماض رماثمان يده مما يمددعلونمه التاوماتلرا

تعريف خبر الواحد وأنواعه

مقدسمام   معدلم ب شمردط ه  وأولل ال سماوه مشهورا ومف ي ال

ثمان يهلمما لمهل الدعمزيزل ومسدممامممند قمالم هذما ملستمفدي ض  اسدما 

ومقمدد رلم ي ممند قمال بالتاوه م ومليسم شمرطا ل لصاح يدح فاعدل م 

ومالدكلل  آحاد  تمرمى ضلروباثمالثلها يمددعلونه الغمريدبما 

تقسيم خبر الحاد إلى مقبول ومردود

م تلف يدلف يهما أتمى الدممقدبولل والدممرددلودل  إذد ه يم ف ي ادلحدكمام ل

ومطدرحل ممن ضلعِفم م ن رلومات هماحمتاى يمت ما الدبحدثل عمَم ث قمات هما 

إ ذما أمتتد قمرائ ن  ل لدخمبر ومقدد يلف يد الع لدمم أمعدن ي الناظمر يد 

تقسيم الغريب إلى مطلق ونسبي



ق سدممان  ف يما قالم ذلو ال صمابمهد همذما علمى الدملخدتمار والدغمرابمهد 

فسممِه  الدملطدلمقم والثاان يد ومرمددالولل الحماص لل ف ي أمصدل  الساندد 

ومهدول قمل يدل  ذ كرله ف ي الكلتدب فيدما عمدماه سمِه  بالنِسدب ي 

تقسيم الخبر المقبول إلى صحيح وحسن

ف يد ضمبدط  مما يلرومى عن الدعلم ومهدوم ب نمقل  الدعمددل ذ ي التاممام  

ا إسدنادل مما يمردو يده   م شلذلودذ  ف يهملتاص ل م ع لاة  ول ل

ل ذمات ه  ومإ ند نمظمردتم الومصدفمايلددعمى الصاح يدحم ف ي الدعللوم  علردفما 

لجل  همذا قداملوا مما قمدد أمتمىوجمددتم ف يه ثاب تاا وأمثدبتما 

ومبمعددمهل ل ملسدلم  ملصمنافماعمن  الدبلخار يد م ن صمح يدح  أملافما 

يمخ ف  ضمبدطاا فمالذيد يمرو ي الحمسمندومبمعد ذما شمرطلهما وإنا ممند 

طلرق  له ب كمثدرة  تمعمدادمتدل ذات ه  وقمدد يمص ح  إن أتمتد 

ف ي الدوصدف  ب الصاحاة  ومالدحلسدن  ممعاومإند تمرم الرااو يد لمه قمدد جمممعما 

تمردادم الدعمال مل ف ي همذما ومذافمإناه ع نددم اندف رامد  ممند رمومى 

كمان اعدت بمارا م نه ل سدنادمين مما لممد يكلند فومصدفله ب ذمين  

حكم زيادة الثقة وتقسيم الحديث
إلى محفوظ وشاذ ومعروف ومنكر

فمإناهما تلقدبلل ل الدملناف يمةومإند أتمتد ز يمادمة  ل لرااو يةد 

بأمرجح  فمسمِه  ملعمرِفمالموثق  م نهد ومممهما خلول فما 

ب الشااذِ والممدحفوظل إند يلقاب لهدب لمفدظمة  الدممحدفلوظ  ومالدملقماب لمهد 

قابملمهل المنكرل والضاع يدفلمما ضعافلوا فمذل كم الدممعروفل 

العتبار والتابع والشاهد

س واه سلمِىد ع نددمهلمد مما رافمقمهدوالفردل ن سدبياا إذما مما ومافمقمهد 

وممتدنل ما شمبمهه ب الشااه د بمتابع  بمومزدن  لفظ  الو اح د  

ب العت بمار  ن لدتم م نه نمفعاتمتمب عل الطلردق  ل ذيدن  يلددعمى 

قمالم ب ها جمماعةل الفلحول ومهذه القدسمامل لل ممقدبلول  

أو مثلله عارمضمهم فملدتمعدلمم إند لمم يلعارمضد سم ه  ب الملحكم  



م فملدتمسملب أناه إند أممدكمنم الجممدعل فقلل  ملخت لفل الحمد يث أمود ل

كمانم هلو النااس خل ومالثاان يد أمتمىعن الخير  م ندهما إند ثمبمتما 

فما رج عد إ لمى التارج يدح ف يه أمود ق ف في رمسدم ه الممندسوخل أو لم يلعدرف  

الخبر المردود وأسباب رده وأقسامه

أمكدثمرل م نده عداهما العدلملثلما ل مما قمابملمه أقدسمامل 

أود كمانم عمند طمعدن  فمقللد ف يدمما ومرمددفمرد ه إماا ل سمقدط  ف ي الساندد 

فموماضح  إند فلق دم التملف يدإنا الساقلوطم وماض ح  وخماف يد 

مق يم الش يلوخ وم ند هلنما احدت يجم إلمى التاار يدخ   ملعرِفا ممل

م نم الذيد صمنافم ب ال سدنماد فمالساقدطل إن كمان م نم الممبماد ي 

أود كمانم م ند آخر ه  ن لدت الت قمىفمإناهمد يمددعلونه ملعلاقما 

بالملردسمل  المعروف  أو كمان س وىومكمان بمعددم التاب ع ي فيلددعمى 

م ف ي ذميدن همذميدن  فماندظلرد إند يكلند ب اثدنين   فمصماع داا ممعم الدو ل

م تمومالمى ف ي الس قلودط  فماسدتم عدف إناه الملعدضملل ثلما الدمنقط عد  مما ل

فموماضح  إند فلق دم التملف يدإنا الساقلوطم وماض ح  وخماف يد 

مق يم الش يلوخ وم ند هلنما احدت يجم إلمى التاار يدخ   ملعرِفا ممل

ومرلبامما يمأت يكم ب ادلمللتمب س وسماولا الخمافي بالملدملاس  

ل قاءمه ل نماق ل عنه نمقملكعمند وقال م ند كل م يمحدتملد 

لمد يملدقم ممند عماصمره فمذاك ر والملرسملل الخاف ي م نم الملعاص ر  

أنواع الخبر المردود بسبب الطعن في الراوي

فسمِه  الممودضوعم والتاركل يمج بدومالطاعدنل إ ماا أند يكون بالكمذ بد 

م س ومىأو تلهدمة  كانتد به  ل مند رمومى  فإنه الممتدروكل اسما ل

أو غمفدلمة  ، أو يفعلل الفموماح شماأو غملط  ف يده يمكلون فماح شا 

ا  ب منكمر  أو ومهدم ه  ف ي ال مدلمما به يمفدسلقل فاددعل الكلل

والجمدعم للطلردق  ممعم التبايلن والومهمل إن عر فم بالقمرمائن  

ا وإند طلع ند  بأنه خمالمف مموثوقا ألم ندفمسمِه  معلال

فدملددرمجل ال سدناد  باتِفماق فمإند يمكلند غيارم ف ي السِياق  

فلمددرجل المتن لمدى الجمم يع أود أمددممجم الممودقوفم بالممرمفلوع  



فإنه الدممقدللوبل ف ي الممأثور أمو كامن بالتاقدديم  ومالتاأخ يدر  

عممددا ومفيه ق صاة  ل تلجهمللومرلباما ل لمدت حمان  يلفدعملل 

ملتاص ل  ال سدنماد  ف يده واكدتف يأود ز يدم راو  سمِه  الممزيددم ف يد 

ا ب ل مرلجاح   فسمِه  ملضدطمر باا واطار ح أود كا نم إبددمال

عمدا ومفي ه  قصاة  ل ت جهملل وربامما للمتحان يلفدعملل 

معم بمقما س يماق ه  الممعدرلوف أود كمان بالتاغدي ير  ل لدحلرلوف  

همذا ومحمرِمد م ندهمل التاصمر فمافسمِه  الملصحافم الدملحرافما 

ل لدممتدن  عممدداا ف يده  ب التاغدي يدرب المناقدص  والملرادف  الشاه يدر  

ا ل ممند يمعدلممل الممعمان يد  ومما يلح يدلل اللافدظم والممبمان يدإ ل

شمردح  غمر يدب  ملوض ح  مما أشدكملمفإند خمف ي معمنداهل احدت يدجم إلمى 

مجدل  نمعدت  يمكثلرل  وجماءم ب الدخمفدى وممما ل يمشدهمرلأمود جمهدللهل ل

أزمالم مما أشدكملم م نه عمنااومصمنافلوا الدملوض حم ف ي ذما الدممعدنمى 

مأو أمناه كمان ملق ل ثما ل  يكثلرل عنه الخ ذلون النلبمل

لم يلذدكمر  الس مل اخدت صاراا فاسدتمب نومصنافلوا الولحددمانم ف ي همذما فمإند 

مذاومالملبدهمماتل صلنِفتد ف ي همذما  وف ي سو اهما لمم نمج دد ممل

ولمود أمتمى ب لمفدظمة  التاعدد يدل والملبهمل الرماوي  ف ي الدممقدبلول  

وإند يكلند ممن قدد رموىم ملسمماىل يلقدبلمند علمى الصمحِ حلكدمما 

أو كانم اثدنميدن  رمومواد فمصماع دمافإ ند تمرما الخ ذم عمنه واح دما 

ا ف يدنمافمالمولل الدممجدهلولل أعدن ي عميدنما  والثان يل الممجهلولل حمال

إند لم يلوثاقد سملد به خمب يدرماومهدوم الذ ي يمددعلونمه الدممسدتلورما 

يلرمد  ممند لبمسه وم يلزدجمرلومالبتداعل ب الذ ي يلكمفِرل 

م ب الذ يد فلسِقم فمهو يلقدبملل  ما لم يمكلن دماع يةا ويمندقلللل

همذا الذ ي اخدتمارمه الجمماعمهر وايمةا تلقوِيد اب تدماعمه 

ال جمودزجمان يد ثلم خلذد م ن نمبمائ يدصمراحم ب هد شميخل ال ممام  النساائ يد 

مثدبمات بانا سلوءم الدح فظ  ف ي الر واة   ق سدمان  ف ي ممقمالمة  ال

مز م  فمالشااذل مما يمردو يده   ف ي رمأي بمعدض  والذ يد يمل يده ملل

ومكلل  مما نمظدم يد لمه قد سماقماطار  ومذما ملخدتل ط  و فماقما 

ومملردس ل  ملدملِس  ممذكلوردم ند سميِئ الدح فدظ  وم ند ممستلورد 



حلسِنم ممجدملوعل الذ يد قمد ذلك رماإند تلوب عمتد ب ممند يلرى ملعتمبمرا 

تقسيم الخبر إلى مرفوع وموقوف ومقطوع

إلمى الراسلول  خميدر  منم قمد سمادلواوإند تمج دده يمندتمهي ال سنادل 

م ند قمودل ه أو أخموميده  جمزدماإماا صمري حاا أو يمكلون حلكدما 

مقمى الناب يدأمود يمندته يم إلمى الصاحماب يِ الاذ ي  با لوصدف  ب ال يدمان  قمد ل

ب ر داة  تخملالمتد أو  اندتمهمىوممماتم بمعدل ملسل ما وإند أتمى 

أميا صمحماب يا ممعم الدو فامق ل تاب ع ي  هو ممند يللق يد ا

كمما تمقضاى آن فا ف يد نمظم يدواملكل  ب التاصر يدح  أود ب الدحلكدم  

موالل الممردفلوعل والممودقلودفل  يلدعمى ب ه  الثاان ي ومالدممعدرلوفلفمال

ومف يد س وماهل لميدس ب الدمممدنلودع تمسدم يمةل الثاا لث  ب الدممقدطلودع  

ومالملسنمدل الممذكورل ف يد نمودع الخمبمردومقدد يلسمم ونم الخ يدرميدن  الدثمرد 

ف يده  اتاصمال  ظماه ر  غميدرل خمف يدما كمانم مرفلوعم الصاحماب يِ الذ يد 

العلو والنزول

ثلما اندتمهمى إلمى الراسلول  أحدممدمانمعمد وإند قملا الر وماةل عمدمدما 

إلىم فمتىا كمشلعدبة  ف ي الن بمهمافهلو الدعللو  ملطدلقاا أو اندتمهمى 

م ند كدل ق سدم  بميانتدهل الدكلبمرمافمإناه النِسدب يد ومفدي ه مما تمرمى 

ومبمعددمهما ادل بددمالل ف يدمما حمقاقمهدأواللهما يمددعلونمه الملوافمقمهد 

ملصمنِف ي الدخدبمار لمك ن  اندفمرمددإذما ومصملم الرااو يد إلى شميدخ أحمدد 

لولى ب ل تموق ف ب طلردق ه  عمند طمريق  الدملصمنِف   فهذ ه  ال

لمك ن شميدخم الشايخ  كامنم ومصدلمهثمان ي هما ادل بددمالل ومهديم م ثدلله 

ممعد وماح د ملصمنِف  وميأت يدأو ادستمومى الدعمدمدل ف ي الر وامة  

يمتدبعلها ملصافمحماتل العللمممافمإناهما معنى الدملسماوماة وممما 

صمنافم بالشارط  فخلذدهما واسدممعمندوه ي الدملسماواةل ممعد ت لدم يذ  ممند 

هلوم الن زولل خلذدهل م ند أحدكمام هدملقماب لل الدعلل و  ف يد أقدسمام هد 

القران والمدبجج

في السِن  أود كمانم اشدت راكما ف ي الِلقماإند شمارمك الرااو يا ممند عمنده رمومى 



يمردو يده  ذما عمند ذما ومهمذما عمنده ذمافمسممِه  ادلقدرمانم ثلم إند أتمى 

يمرويده  عمماند دلونمه فلدتمعلمممندفمإناه ملدباج  همذما وممند 

رواية الكابر عن الصاغر والعكس

مكمابر   كمالدب  عمند ابدن  عمند الدصماغ ر ب أمناه ر وايمةل ال

م يلغمالمبلعمكدسله هلوم الطار يدقل الدغمال بل و أمدثمالمهل بمحدر  فمل

معرفة السابق واللحق

ومماتم فمردد  م ندهلمما فمالثااو يدوماثدنمان  إند يمشدتمر كما عمن الرااو يد 

اح قلإذما رمومى عمنده فمهمذما السااب قل  ف يد رمسم ه ع نددمهلمو ومالل

معرفة المبهمل والفرق بينه وبين المببهم

 مما يمفدتر قاااسدما ومما مليِزموإمند روى عن رجلليمن اتمفقا 

تمبمي نل الدملهدم ل  ع ندم النااق د ب ه فمباخدت صماص ه ب وماح د 

من ح دثث  ونسيْي

رلدا عملمى رماو يده  ما عمنهل أمتمىومالشايخل إند أمندكمرم جمزدما مما رمومى 

م  ا فمالمصمح  أناهل ل يلرمد  مما يمردويده  عمندهل نمقملأو  احدت ممال

همذما ومإند يمتاف ق  الملؤمدِيوف يده  ممند حمداثم قمودملا ومنمس يد 

المبس لْس لب

مدما منم مان رمومودا ف يد ص يمغ  أود غمير هما م ند أيا حمال  أورمدما ال

م  مفمإناهمل يمددعلونمه الملسملدسمل ول لدما كممد ص يغمة  بميدن الدممل

صيي غب ال د اءي وتح مللي الح دييثي

م ند لمفظ شميدخ  با ندفرماد  الدملسدتمم عدسمم عدتله حمدمثان يد ل ممند سمم عد 

والمول الصمرحل ف ي تمعب ير ه حمدثنا لهل أتمى ممع غميره  

م  مدماأردفمعلهما مما كمانم ع نددم ادل مدل ومثمان يل ادللدفماظ  ف يد حمال  ال

ب نمفدس ه أممدلمى عملمى ممند يمسدممعمندأخدبمرمن يد قمرأتله همذما ل ممند 

ثلما قلر ي يمودما عملميه وأنمافمإند جمممعتم ف ي الضام يدر  كمانما 



م ند ص يمغم ادلدماء ثلم ال ندبماأسدممعل م نده ثلما لمفدظل أندبما 

م ف ي الدعلرف   فهو ل مما أجمزدتمه فاسدتكدف مرامد فل ال خدبمار  ل

ا م نم الدملعاص ر   فمعمنم ل مما يلسدمعل ع ندد النااض ر ب ه كمعمند إل

ا إذما كمانم م نم الملدملِس   م سممماعم ع ندم ذماكم الدمللدب س إل فمل

إنا اللِقام شمردط  لمه يلختمارلومقيل قماللوا وهلوم الدملختمارل 

ومف يده تمفصيل  لمدميدنما يمجر يدوملمود يمكلونل ممراةا ف ي الدعلمدر  

وامشتمرمطلوا ال ذدنم ل من قمدد نماوملمهنماوملمن يد يلطلمقل ف ي الدملنماوملمه 

أمرفمعل أندواع  ل مما أجمازمه ب أناه يمروي ومت ي ال جمازمه 

م ف ي ت لدك ب الدك تمابمةشمافمهمن يد تلطلمقل ف ي ال جمازمة  ب اللافدظ  ل

فماحدفظد هلد يتم مما تمرى ملرتابماومإناما ف يهما يلقمالل كمتمبما 

مز مل  ف يمما أتمى م ماا يمرماهل الدعمال ملهمذما ومشمردطل الذدن  أيضا ل

مممهد  م كمممند أجمازم الدعماماهدو جمادمةا ومص ياتهد  إعدل ا فمل إل

همذما أصح  الدقمودل  ف يم العلللوم أمو كمان ل لممجهول  والممعدوم  

معرفة المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف

باسدم آبماء  لمهلم فالملتاف قدثلم أسمام ي ممند رمومى إنم تتمف قد 

أود تمتاف ق خمطاا وملمماا تمتاف قيددعلونمه ف يد علرف ه مد والملفتمر ق 

ف يد علرفه م أيدضا ومضلما الدملخدتمل فلمفدظا فمهذما سممِه  بالملؤتدل ف 

معرفة المبتشابه

وامخدتملمفت ف ي ذمل ك البماءلهمذما ومإند تمتاف قل السدمماءل 

ف ي علرف ه فمافدهممدهل فدهما ناب هماومعكدسلهل فمهوم الذ يد تمشمابمها 

ملتاف قا ملخدتمل فا ف ي الناسب ومإند تمج دد اسم الدبمن يدن  ومادلب  

ممع الاذي م ند قمبدل ه تلستمخدرمجلفمإناه م نده ومم ندهل يلخرمجل 

تلبنمى وف يه  الدعمد  بالللودف ع داةل أندوامع  عملمى الدحلرلوف  

معرفة طبقات الرواة ووفياتهم ومواليدهم
وبلدانهم وأحوالهم جرحًا وتعديلً

ل ممند له أندس  ب هذما الدفمنا خمات ممة  عمداوا م نم الدمله ما 



ممند طمبمقات  ومكمذما الدوفمامة ع رفمانل ما يلعدزمى إلمى الر واة  

ومكلل  ومصدف  قمامم بال ندسمان ممعم الدمموال يدد  ممعم الدبللددمان  

ومهدوم عملمى ممرمات ب  ومأندحماعمدمالمةا جمهمالمةا ومجمردحاا 

م راتيبب الْج رْح

مواللأسدومؤهما الدومصدفل ب لمفدظ أفدعملل  كمأكدذمب  النااس  وهمذِا ال

ومم ثدلهل الدكمذاابل قمدد أضماعلواثمان ي هما دمجاال  أو ومضااعل 

م يلتدق نلومالسدهملل الددومنل ف يدها لميِن   أو سميِئل الدح فدظ  ل ممن ل

ومأرفمعل التاعدد يدل  ف يدما قماللواأو ف يهد أو ف يدمما نمقمللوا ممقمالل 

مر اتيبب التثعدييل

كمرارمه لمفظا أو  الدت زمامماكمأودثمق النااس  ودبمعدمهما مما 

ب القلرب  م ن تمجدر يدح هم ف يدما تمرمىهمذما وأددنماهما الاذ ي قمدم أشدعمرما 

يمقدبملل ممن زمكااه ذلو الدممعمار ف كمقمودل هم شميدخ  وكل  عمار ف  

أحكام تتعلق بالجرح والتعديل

والمحلكدمل إند يمخدتمل فما ل لدجمردحوملمو م نم الدوماح د  ف ي الدصمحِ 

ملبميِنا م ند عمار ف  وماف ي الناظمرمفمإناه ملقمدام  إذما صدمر 

م الرااو ي عمند التاعدد يدل  م تمفدص يدلفمإند خمل  فمالدجمردحل ممقدبول  ب ل

معرفة السماء والكبنى والنساب واللقاب والموالي

مله ماة  فملتمسدممعمندهما ملتدق ناهمذا عملمى الملختمار  ثلم ههلنما 

ومممند سلمِيد ب ه  الذاي اكدتمنمىممعدر فمةل الدسدمماء ومأسدماء  الدكلنمى 

ك ثيدرة كلناه إذد تمعمدادمتدوممند كلنماه اختملمفمتد ومممن غمدمتد 

أوم عمكدسهل أمثاللهل ف ي الكلتلب أو وافمقدت كلنيتمهل اسدمم الب  

عمنه رمومى اسم  أب يه فماسدممعمندأو كلنيةم الزاوجمة  أو كمان اسمل ممن 

أو ألماه  ف يد ن سدبمة  كمانمتد أبماوممند إلمى غميرد أبي ه نلسبما 

أو اسدم ه ومأصدلله يمتاف قلأو غميدر ممن ف ي الفمهم  م نده يمسدب قل 

ابدن  الدحمسمن ابدن  الدحسمند فاسدتمخدب رمندأبوله ومالجمد  وهمذما كمالدحسمن 



أو شميدخلهل ومن إليده  أسدنمدماأو اسدملهل وشميدخلهل فمصماع دما 

كمذما الدكلنمى تمعدر فلهما واململفرمدماوملدتمعدرف  الدسدمما الات يد تمجمرادما 

ف ي كمثدرة  يمعدر فلهما الط لبلومم ثدللهما الدلدقمابل ومادلندسمابل 

مد  أود إلمى الدقمبمائ ل   أود ومطمن  أو ضميدعمة  فمسمائ ل إلمى الدب ل

أود غميدر هما م ن صداح ب  أو ج يدرمة إلمى صمندعمة  أمود ح ردفمة أو س كاة  

أو اشدت بماه  ف يده ومافدت رماقلومرلباما ف يدهما أتمى اتِفماقل 

واعدر فد ل كللا مما تمرمى ادلسدبمابماومرلباما قمدد ومقمعمتد ألدقمابما 

ب الرِقِ ومالسلم  أود ب الح لدف ثلم الدممومال يد كلن ب ه م ذما علردف  

ومالخموات  عمار فا ذما ف طدنمة م ن أسدفمل  ومأعدلمى ومكلند ب ال خدومة  

آداب الشيخ والطالب
وصفة كتابة الحديث والتصنيف فيه

ومطمال ب  الدع لدم ومسمنِ الدفمهدم كمذاكم آدابل شليلوخ الدع لدم  

كمتدب الدحمد يدث  م ثلل كمتدب  الدملصدحمف ل لدحممدل  عمنه ومالدما وملدتمعدر ف  

وعمرضمهل إند ش ئدتم أو إسدمماعمهثم سممماعل ما تمرمى سممماعمه 

عملمى الدممسمان يدد  والتاأل يفمار حدلمةل الطاال ب  ومالتاصدن يفما وم

أنواع المصنفات في الحديث

ومإند يمشمأ تألمي فم ادلطراف  فمعملف يه  عملى البواب  أو عملمى الع لمل 

فمإناه عمودنل عملمى التاحديدث ومتمعدر ف ادلسدبمابم ل لدحمد يدث  

ومالكلل  نمقدل  ظماه رل ملعمرافلوغمال بل ادلندوماع  ف يدها ألافلودا 

م إلمى التاكدث يدر  ومالتطدو يدل لميس ب ملحتماج  إلمى التامدث يدل   ومل

عملاممنما مما لمم نمكلن  ل نمعدلمماوالمحممددل ل لاه  عملمى مما أنعممما 

ا أفضمالمه عملميدنماأحدمدلهل فملممد يمزملد إلمينما  موماص ل

م  معملاممني ومكلنتل قمبلل جماه ل طمواقمن ي  م نه ومكلندتل عماط ل

أغدنمى ومأقدنمى فملمهد كلل  الثاناكلندتل فق يدرا فأتمان ي ب الغ نمى 

أسألله صملمحمهم إلمى البمدومكلنتل فمردا فأتمان ي ب الدوملمد 

المصطمفمى أصدل يد ومأصدلل نمسدل يدعملاممن يد سلناةم خمير  الر سلل  

ومرمدا شمرا كللِ شمرِ قماص د ومذادم عمنِي كميددم كللا كمائ د  



نمظدم  بمديدع  كمام ل  ب شمردح ه ومالملرتدضمى جمدِي ومل ي ف ي ممدح ه  

والمملصطفمى والمملردتمضمى أشهمادلبميدن يد وبميدنم الدحماس د  الممعمادل 

وميمبدرلزل الممكدنلونل ومالضامائ رلفإناها تلبدلمى ب ه  السارائ رل 

ممل  مة اللاه والمسال عملمى الذ يد ل لندب يما خ تماملثلم صمل

حلسدنم خ تمام  يلددخ لل الدج نمانماومآله ومأسدألل الارحدمانما 


